
Uchwała nr XXI/146/2012 
Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia  25 października  2012 r. 
 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 
2012-2017. 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                            
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/                       
oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ w związku z art. 121 
ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami/ 
Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W Uchwale Nr XI/103/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sieroszewice na lata 2012-2017 zmienionej: 

 Uchwałą nr XII/111/2012 z dn.02.02.2012 r. w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017, 

 Zarządzeniem nr 144/2012 z dn.27.03.2012 w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017, 

 Zarządzeniem nr 169/2012 z dn.28.06.2012 w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017, 

 Uchwałą nr XVIII/134/2012 z dn.08.08.2012 r. w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017, 

 Zarządzeniem nr 199/2012 z dn.26.09.2012 w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017, 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 1  pkt 1 i pkt 3 otrzymuje brzmienie : 

„Uchwala się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieroszewice obejmującą: 
1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody                       
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.” 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały nr XXI/146/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października  
2012r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice                
na lata 2012-2017. 
 
 Stosownie do zmian budżetu na rok 2012  wprowadzonymi: 
     Zarządzeniem nr 200/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.10.2012 r.                      
     Uchwałą nr XXI/145/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25.10.2012 r. 
dokonuje się odpowiednio zmian w załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozie  

Finansowej Gminy na lata 2012-2017. 

W związku z zawarciem w 2012 roku umów, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się nowe 
przedsięwzięcia w załączniku nr 2  - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej do niniejszej uchwały.  
W części 2)-  umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których płatności 
przypadają w okresie dłuższym niż rok w zakresie wydatków bieżących  - wprowadza 
się  dwie umowy dotyczące przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie            
i Zamościu oraz do Gimnazjum w Wielowsi zawarte na okres roku szkolnego 
2012/2013 w celu zapewnienia bezpiecznego transportu i opieki nad dziećmi 
dowożonymi do szkół.  
 
 


